
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 17-én tartandó rendkívüli testületi ülésére
„forgalmi rend változtatása iránti kérelem” tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony, Vörösmarty utca és V-ös utca kereszteződésében lakó személyek forgalmi rend változtatás
iránti kérelmet nyújtottak be a Képviselő-testület felé.

Beadványukban leírták, hogy az V-ös utca derékszögben torkollik bele a Vörösmarty utcába, és az V-
ös utca szélessége az útburkolatnál és előtte kb. 50 méteren nem teszi lehetővé sem a kétirányú
forgalmat, sem nagyobb teherautók közlekedését, bekanyarodását. Ennek ellenére a forgalom
kétirányú, közlekedési korlátozás nincsen.

A jelenlegi közlekedési helyzet azt eredményezi, hogy rendszeresen közlekedési nehézségek, kisebb
balesetek adódnak. Előfordult, hogy szembejövő autók visszapillantó tükre ütötte egymást, és több
alkalommal kitörte a közlekedő jármű a sarkon levő „elsőbbségadás kötelező” táblát. A tábla
kidöntése azért is fordulhat elő, mert a méretesebb kanyarodó járművek nem férnek be az utcába,
holott a tábla az utca legszélén van felállítva. Az elmúlt évben a táblával ellentétes oldalon levő
villanyoszlop került kidöntésre, amelyet a lakók bejelentésére állított helyre.

A beadványt aláíró személyek kérték az érintett terület forgalmi rendjének megváltoztatását, oly
módon, hogy az V-ös utca Reviczky utcától a Vörösmarty utcáig terjedő szakasza a Vörösmarty utca
irányába legyen egyirányúsítva, és az V-ös utca Vörösmarty utca sarkán legyen kihelyezve
súlykorlátozással ellátott behajtani tilos tábla, azzal, hogy az a kommunális járműve nem vonatkozik.

Ezzel a változtatással ugyan a kérelmezők nap mint nap járműveikkel kerülő megtételére
kényszerülnek, de a szabályoknak megfelelő, extrém közlekedési helyzeteteket végre kizáró
közlekedési szabályozás a közlekedés biztonságát segítené elő.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján hozzon döntést a forgalmi rend változtatás
iránti kérelem ügyében- és fogadja el az alábbi határozati javaslatot!

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdony, Vörösmarty utca V-ös utca
kereszteződésénél lakó személyek forgalmi rend változtatás iránti kérelmével egyetért. A forgalmi
rend változás keretében a Gárdony, V-ös utca Reviczky utca Vörösmarty utca közötti szakaszát a
Vörösmarty utca irányába egyirányúsítja. A Vörösmarty utca V-ös utca szakaszára súlykorlátozással
kiegészített behajtani tilos – kivéve kommunális járművek – táblát helyeztet el.
A forgalmi rend változással kapcsolatos költségeket a 2019. évi költségvetés út-híd kerete terhére
biztosítja.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: A szükséges intézkedések megtételére: 2019. augusztus 15.

Gárdony, 2019. július 15.

Tóth István
polgármester

Készítette: Jankovics Zoltánné aljegyző


